
ROME, ZOOALS HOOFT HET ZAG 

DOOR 

Dr. J. A. F. ORBAAN. 

II. 

I] kunnen HooFT'S berichten, wat de toenmalige gebruiken der 

toeristen betreft, genoegzaam aanvullen uit het veel uitvoeriger 
verhaal van zijn landgenoot AREND VAN BUCHELL (BUCHELIUS), 
den Utrechtenaar, tijdens SIXTUS V (1585-1590) in Rome. 

BUCHELIUS' geschriften hebben in de laatste twintig jaar 

terecht de aandacht getrokken, als de geestelijke nalatenschap van een wereld- 

burger van het einde der 16e en begin der 17c eeuw. Wij bezitten zijn Diarium 

in een van die voortreffelijke uitgaven, die wijlen Monseign. Dr. G. BROM bezorgde; 
bovendien zijn I3UCHEnIUS' reis in Frankrijk en in Duitschland afzonderlijk 

uitgegeven en is zijn ?Iter Italicum". (A. BUCHELIUS, Iter Italicum, in het Archivio 

della R. Societk Romana di storia patria, Voll. XXIII en XXIV) door niemand 

minder dan LANCIANI bezorgd. 
Het zou mij veel te ver van mijn onderwerp voeren, indien ik op de 

waarde van BUCHELIUS' opteekeningen over het Rome van SIXTUS V inging, 
maar als zijdelingsch commentaar op het onderhavig geval mag ik mij toch wel 

met het geheel wat nader bezighouden. Ook omdat BUCHELIUS in een tijd toen 

het reizen voor onderricht en afleiding in Italic nog in het begin was, ons het 
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voorbeeld geeft van hetgeen een opmerkzaam jongman al zoo in Rome kon 

gadeslaan en het verkort beeld van HOOFT'S schema tot een wijder gezichtsveld 

helpt uitbreiden. 

Indien wij met de oogen van HOOFT, den jongen dichter, Rome willen 

zien, zullen wij ons moeten helpen met de teekeningen, prenten en schilderijen 
van de beeldende kunstenaars onder zijne landgenooten ongeveer in zijn tijd in 

Rome. Voor den toekomstigen geschiedschrijver mogen wij ons wel van de 

evenwijdige richtlijnen bedienen, die door de uitvoerige beschrijving van zijn 

collega BUCFIELIUS gaan. 
Het treft nu al dadelijk in zijne beschrijving - het is moeielijk te zeggen 

of het op zijne godsdienstige opvoeding teruggaat of dat wij er een teeken des 

tijds en een gevolg van de nieuwe wetenschap der Christelijke archaeologie in 

mogen zien - dat in den uifroep, waarin hij aan zijne gevoelens lucht geeft als 

hij Rome door de Porta del Popolo betreedt de stad ook als de schouwplaats van 

het lijden der heilige martelaren begroet. 

Wij kennen zijn hotel. Hij vierde Sint Maarten in den Gallo (de Haan) 
met een goeden, maar niet overmatigen dronk wijns. Van vreemdelingen was 

men dat in Rome wel eens andcrs gewend, als men uit de beschrijving van drink- 

gelagen door het gevolg van den vorstbisschop van Bamberg kan opmaken. 1) 

Bij Castel Sant' Angelo begint hij al zijne auteurs over Rome aan te halen. 

De lijst groeit in de verdere beschrijving voortdurend aan en komt dan buiten 

vergelijk met het bescheiden pakje dat HOOFT op reis meenam. B. merkt op dat 

de kanonnen van den burcht bij de inkomsten van kardinalen en vorsten saluut- 

schoten afvuren en weet dat de pausen er hun schatkamer hebben, hetgeen door 

SIXTUS V tot veilige bewaarplaats van werkelijke schatkisten werd uitgebreid. 

BUCHELIUS weet van den tempel der Friezen, citeert een schrijver daarbij. 
Buitenaan het hospitaal Santo Spirito vermeldt hij den thans buiten werking 

gestelden, maar nog als geschiedkundige herinnering bewaarden draaienden wieg 
voor vondelingen. 

Paleizen van kardinalen in de wijk van de Sint Pieterskerk en het gebouw 
der Inquisitie trekken evenzeer zijne aandacht en hij woont in Borgo Nuovo, voor 

de pas nieuwe gevangenis aldaar, het afstraffen met de: "corda" bij, het ophalen 
van een ongelukkigen misdrijver bij een touw aan zijn op den rug saamgebonden 

handen, zooals wij hen op verschillende prenten en teekeningen naar het oude 

1) Des bamberger F'urstbischofs J o h an n G o t t f r I e d v o n A s c h h a u s e n Gesandtschafts- 
reise nach Italien und Rom, t6l2 und 16 1 3 , heransgegeben von Dr. C h r i s t i a n H a u t 1 e ( r 55 ste 
Publication des litterarischen Vereins in Stuttgart). 
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Rome zien spartelen. De straf werd gewoonlijk in plaats van een boete, die 

iemand niet kon opbrengen, voor allerhande kleine vergrijpen toegepast. Er staat 

in de politie-reglementen van den tijd om 1600 in Rome: zoovele dukaten, of 

zoo en zoovele: "tratti di corda" op! 
. Bij de Sint Pieterskerk, den "verhevensten tempel der wereld", noemt 

hij MICHELANGELO en zegt dat hij verwacht, dat na niet vele jaren daar 

de laatste hand aan zou gelegd worden. Nauwelijks kon hij verwachten, dat 

binnen een enkel paar jaren de reuzenbouw met den koepel gekroond zou worden, 

en veeleer zal hij zich den kwarteeuw gedacht hebben, dien de voltooiing toen 

nog zou eischen. 

Onze landgenoot bezoekt dan de pas voltooide kapel van GREGORIUS XIII, 
die de volle werking van haren marmeren vloer en wanden, en nieuwe mozaieken 

op den van huis uit aan dergelijke pracht zeker niet gewenden vreemdeling 

uitoefent, als het gewis ook met onzen HOOFT het geval zal geweest zijn. 

Bij het grafmonument van Paulus III vermeldt BUCHELIUS den naam 

van den kunstenaar GUGLIELMO DELLA PORTA, dien hij driemaal daarop heeft 

kunnen lezen, hetgeen zijne verdienste als kunsthistoricus eenigszins vermindert 

en eene anecdote, die hij niet voetstoots voor waar aanneemt. 

Wij laten de verschillende opschriften maar onvermeld, die meer de 

belangstelling van BUCHELIUS dan die dan HOOFT gehad zullen hebben, maar 

yestigen de aandacht op het feit, dat de eerste reiziger wel degelijk lette op de 

prachtige bronzen katafalk van SIXTUS IV, een meesterwerk van POLLAIUOLO, toen 

nog in de Sixtijnsche koor-kapel van de oude basiliek van Sint Pieter. 

Ook HOOFT zal met den lof van BUCHELIUS ingestemd en zijn aandacht 

aan de voorstellingen der Vrije Kunsten geschonken hebben. 

Beiden hadden het voordeel, dat sedert het begin van de 7e eeuw ons 

ontgaan is, het kunstwerk in zijne oorspronkelijke omgeving te bewonderen, de 

als een schrijn van kunst beroemde kapel, die voor den bouw van een zijbeuk der 

nieuwe basiliek neergehaald werd. 

Hij merkt meer schilderwerken, o. a. van GIOTTO op, hetgeen aantoont, 
dat ook voor de buitenlandsche kunstliefhebbers de middeleeuwen toen niet zoo 

geheel door de Renaissance verdrongen waren, als eene meer oppervlakkige 

kunstgeschiedenis geneigd zou zijn aan te nemen; het beroemde Petrus-stand- 

beeld, waaraan toen al de slijting van den grondstof door de voetkussen der 

geloovigen te bespeuren zou geweest zijn, hetgeen ons zou moeten doen besluiten, 
dat brons ertegen kan verwend te worden. 

Weer doet BUCHELIUS recht aan den naam van een man van verdienste 

voor de verfraaiing der Eeuwige Stad, waar hij, in bewondering van den toen 
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net in het midden van het plein van de Sint Pieterskerk opgerichten obelisk den 

naam vermeldt van DOMENICO FONTANA 1), die het technische kunstwerk van 

de overbrenging en de oprichting van den monolyth volbracht. 

In het Vatikaan spreekt hij over de beeldenverzameling van het Belvedere, 

over de: "Loggie", zoowel die van LEO X (RAFAEL en school) als van GREGO- 

RIUS XIII, vol met landkaarten. 

RAFA£L's naam noemt hij naar aanleiding van de: ,Sala di Costantino", 
en hierbij teekent hij, zooals trouwens vaak elders, aan, dat het schilderwerk 

ook in prent gaat. 
In de Sixtijnsche kapel prijst hij het werk von MICHELANGELO, maar vindt 

toch het meest zijn smaak in de toen geheel nieuw beschilderde: "Sala Regia", 
met een aantal historische gebeurtenissen daar afgebeeld: o. a. de Bartholomeusnacht. 

Naast de St. Pieterskerk, bij de plek waar pas de obelisk was weggehaald, 
vermeldt B. heel behoorlijk de nationale kerk: ,,Campo Santo de' Tedeschi" en 

hij gaat even buiten de muren, om in de: "Valle dell' Inferno" de tegelbakkerijen 
te zien, die in den bouw van de nieuwe Sint Pieterskerk een rol speelden en 

eenige jaren later aan een landgenoot een hymne zouden ontrukken. 

Om eene vergelijking met HOOFT te maken is het wel dienstig BUCHELIUS' 

beschrijving van de kerk Santa Maria in Trastevere na te gaan, die van zijne belang- 

stelling voor de middeleeuwen, als wel voor de toen nieuwere geschiedenis bewijzen 

geeft, en in hem den geschiedvorscher toont, die zich, geheel verschillend van HOOFT, 

voornamelijk met de bescheiden, in handschriften en inscripties, zou bezighouden. 

Merkwaardig is het ook, dat in deze vreedzame kerk een enkel grafschrift 
hem tot een scherpen uitval tegen den daar beleden godsdienst schijnt uitgedaagd 
te hebben. 

Nog ziet hij in S. Pietro in Montorio de Transfiguratie van RAFAeL: "een 
schilderwerk van den allervoortreffelijksten Urbinaat", hij daalt dan naar den 

Tiber af en gaat over den klassielcen stroom over een brug, die eenige jaren 
later zou instorten en die wij slechts als een zeer schilderachtigen bouwval naast 

het Tibereiland kennen. 

Meer bij, dan HOOFT ooit in zijn kort bezoek aan Rome geweest kan zijn, 
deelt BUCHELIUS, naar aanlelding van het Colosseum de laatste geruchten mee, 

namelijk, dat de toen regeerende paus er steenen vandaan had willen halen voor 

den bouw der nieuwe Sint Pieterskerk, maar dat de Romeinen, zeer begeerig om 

de gedenkstukken der Oudheid te bewaren, hem daarin verhinderden. Het was 

Een aantal niel1we gegevens over werken door dezen bouwmeester uitgevoerd in J. A. F. 
0 r b a a n, Dai conti di Domenico k'ontana in het Bollettino d'Arte del Ministero dell:? 
P. Islruzione, 1914 : over het einde van zijn loopbaan in Rome, J. A. F. 0 r b a a n, il ca.so F'ontana, 
in den volgenden iaai·gang van hetzelfde tijdschrift. 
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toen een tijd, dat menig klassiek monument stukken moest opofferen als bouw- 

stoffen voor een nieuw Rome, dat SIXTUS V en zijn architect FONTANA uit den 

bodem wilden stampen. 
Meer dan 66ns lezen wij in de oude kronieken van de regeeringsdagen 

van SIXTUS V het relaas van protesten door de goede Romeinen, zeker niet 

zonder vrees, aangeteekend. 
Het ging ook veel hooger op. In de gedenkschriften van den kardinaal 

SANTORO, tijdgenoot van SIXTUS V, komen eenige zinsneden voor, die bewijzen, 
dat de paus ook zeer hooggeplaatste personen lang niet zachtzinnig afscheepte, 
wanneer zij voor het behoud van oude bouwwerken in de bres trachtten te springen. 

Op zijne wandeling door Rome vermeldt BL'CIiELIUS ook het: "Ghetto 
der Joden", als toen niet lang geleden door paus PIus V met een muur omringd. 

De ingesloten wijk dezer weinig bevoorrechte bewoners van het pauselijk 
Rome is, met den muur en zijne verschillende poorten, op een kaart van TEMPESTA 

te onderscheiden, in de buurt van het eilandje in den Tiber. 

Hij ziet ook Campo de' Fiori, waar: "de ketters verbrand worden", het 

lot dat gedurende HOOFT'S Italiaansche reis, GIORDANO BRUNO moest deelen, 
en komt van daar op het majestueuse plein voor het palazzo Farnese, dat toen 

nog al de kunstschatten door PAULUS III verzameld bevatte. 
. Wij kunnen ons nog thans de weelde veroorloven onzen landgenoot in 

gedachten gedurende het vervolg van zijnen opmerkzamen zwerftocht te verge- 

zellen, door een stuk van Rome, dat in al die eeuwen niet zulke groote verande- 

ringen ondergaan heeft. 

De piazza Navona had toen al een paar fonteinen, ook al was zij nog 
niet met den groep der Rivieren, die den obelisk torst, getooid. 

Terug naar Campo de' Fiori komen wij met hem langs het Engelsche 

College en moeten ons daar vlak bij de gevangenis van Rome denken, de Curia 

Savelli, waar eenige jaren later dan BUCHELIUS' verblijf in Rome, BEATRICE CENCI 

droeve dagen zou slijten. 
De via Giulia, die ons dan opneemt, moet er in de dagen van SIXTUS V, 

wat het algemeen bouwkundig perspectief aangaat, reeds ongeveer als nog in 

onzen tijd uitgezien hebben. 

Alleen dat zij toen nog wel haar aelouden rol als voorname verkeersweg 
vervuld kan hebben, ondanks de pogingen van SIXTUS V om het meest intense 

leven van Rome te verplaatsen naar de heuvels. 

De drukste weg leidde toen in elk geval door de via de' Banchi, die wij 
weldra met onzen Utrechtenaar inslaan, van de brug voor den Engelsburg naar 

het hart van de stad, tusschen werkelijke "banken" en notaris-kantoren, de weg, 
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dien de pausen, naar zeer oude gewoonte, volgden, om van Sint Pieter naar Sint 

Jan in Lateranen te gaan. 
De via de' Banchi brengt ons langs het paleis van Monte Giordano, waar 

TORQUATO TASSO gelukkige jaren doorgebracht had, op onze schreden terug naar 

de piazza Navona. 
' 

Dezen keer gaan wij met onzen gids de nationale kerk Santa Maria del- 

1'Anima binnen en hij toont ons daar de graven van twee zijner stadgenooten: 
kardinaal ENCKEVOORT en paus ADRIAAN VI, en geeft ons zijn, thans vol- 

komen bewezen, vermoeden te kennen, dat de kerk en daaraan verbonden wel- 

dadigheidsinstelling oorspronkelijk eene Nederlandsche stichting zouden zijn. 

Hij maakt ons ook opmerkzaam op het sierlijk grafteeken van een toen 

voor kort in Rome overleden prins van Cleve en noemt het merkwaardig boek 

door een ander landgenoot van ons : STEPHANUS YIr'ANDUS PIGHIUS, onder den 

titel: yHercules prodigius", als leider van de noodlottig beeindigde opvoedings- 
reis daaromtrent opgesteld. 

Wij bezoeken met B. verschillende andere kerken in de nabijheid en 

geven dan toe aan zijne levendige belangstelling voor het verminkte standbeeld 

van den: "Pasquino", ons uit een prent van den om dien tijd in Rome gevestigden 

JACOBUS Bos in zijn toenmalige gedaante en bekleeding met schotschriften 

bekend. BUCHELIUS verklaart ons hoe het woord: "paskwil" van dezen Pasquino 
komt. 

Wij komen aan de Hoogeschool van Rome, elegant: de: "Sapienza" ge- 

noemd, voorbij, en spreken met onzen jongen geleerde over de lichten der weten- 

schap daaraan verbonden en uit hare wijze lessen voortgesproten, en bereiken al 

doende het Pantheon, dat BUCHELIUS ons aan de hand van een aantal oude en 

nieuwe auteurs beschrijft. We merken er met hem de graven van RAFA1!L en 

diens toen haast even beroemden vakgenoot : TADDEO ZUCCARO op. Ons geduld 
wordt op een harden proef gesteld, als hij ook in Santa Maria sopra Minerva 

al de voornaamste grafschriften wil gaan lezen en wij zijn blij, als we ons met 

hem kunnen verbazen over den reusachtigen marmeren voet in de aanliggende 
straat. Weer komt bijna een ander vraagstuk van oudheidkundigen aard zijn 
onderzoekend brein kwellen, maar ditmaal maakt hij de bedenking, dat hij het 

redetwisten aan anderen overlaat, omdat hij niet voor alles vrijen tijd kan 

vinden in Rome ! t 

Langs de twee toenmalige groote instellingen der Jezuteten in Rome - 

de kerk van Sint Ignatius bestond, als wij reeds opgemerkt hebben, nog niet - 

namelijk : het Collegio Romano en de kerk de Gesu met haren nog onvoltooiden 

gevel, geraken wij op het Kapitool en nemen gelaten eenige wijze opmerkingen 
Oud-Holland) rg.?.r. 5 
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van onzen jongen praatvaer voor goede munt aan. We moeten toegeven, dat hij 

goed op de hoogte is; zoo kent hij bijvoorbeeld de laatste dwaaltochten van 

MARCUS AURELIUS op zijn paard, eer die voor goed op dit Kapitolijnsche plein 
belandden. 

1n het zoogenaamde Conservatoren-paleis zien wij het begin der tegen- 

woordige gemeentelijke verzameling van oudheden, o. a. de Zoogende Wolvin 

met de toegevoegde Romulus en Remus. Dan een aantal zittende, over-levens- 

groote standbeelden van pausen. 
Weer kent BUCHELILTS den naam van een der makers, den beeldhouwer 

PAOLO OLIVIERI. 

Het valt ons op, dat er zich ook een standbeeld bevindt van den regee- 
renden paus: SIXTUS V. 

Het was de gemeenteraad van Rome, die telkens dergelijke standbeelden liet 

maken om de verdiensten van eenen paus tegenover de stad bij zijn leven te gedenken. 

Het hielp niet of de pausen zelf, die de vroede vaderen van de stad veelal 

als verkwisters beschouwden, zich ertegen trachtten te verzetten. 

Die vorm van dankbaarheid kende paal noch perken, evenmin als de 

aanhankelijkheid aan oude gebruiken van praal en gastvrijheid, die om en nabij 
het Kapitool opgevolgd moesten worden. Zoo zullen zij daar, kort na ons bezoek 

in gezelschap van BUCHELIUS, aan een van de best vermaarde schilders van den 

tijd GIUSEPPE d'ARPINO 1) de opdracht geven voor twee reusachtige fresco's in 

het Conservatoren-paleis. 

. Over het Forum Romanum wandelend vertelt onze medgezel, op grond 
van oude bronnen, van allerhande monumenten, die tijdens zijn bezoek nog 

geheel onder den grond staken. Aan den Tempio della Pace bewondert hij de 

eenige overgebleven zuil, die binnen een paar tientallen jaren naar het plein van 

Santa Maria Maggiore zal verhuizen. 

1) Omtrent Giuseppe d'Arpino bracht ik indertijd in het Repertorium fur Kunstwisschenschaft. 
XXXVII, pp. 3o-3i uit het archief van het kleinere kunstenaarsgenootschap der Virtuosi al Pantheon 
een aanteekening hoe hij op den eersten Januarie 1586 daar toegelaten werd als lid. Ik voegde er eene 
aanmerking aan toe, die, meen ik, wel verdient hier nog eens herhaald te worden: 

Fur Giuseppe d'Arpino und andere Kiinstler seiner Zeit lenke ich die Aufmerksamkeit auf einige 
Seiten von van Manders Schilderboeck, die eine wirkliche Liicke zwischen 
Vasari und Baglione teilweise auszufullen imstande sind. Der gewissenhafte van Mander 
hat sich gut erkundigt und gibt den Seiten, die er mit Sorgf31tigkeit geschrieben hat, das Geprage der 
romischen ,,ambiente", auch fur die Zeit nach seinem Aufenthalte hier. Man vergleiche, fiir Giuseppe 
d'Arpino, auf fol. i i2vO (der zweiten Ausgabe), die Geschichten von den Anfangen seiner Laufbahn; 
fol. 114.?0 seine Freundschaft mit Floris van Dyck erwa,hnt auf dem Stich Jacob Mathams, das Portrait 
des Cavaliere Giuseppe, mit dessen fIilfe ich den Maler zuruckzufinden meine im grossen Fresko im 
Konservatoren-Palast) ; fol. it 5: eine wertvolle Momentaufnahme von Caravaggio und vom sonderbaren 
Paolo Guidotti ; dort auch van Manders kiinftiger Kollege in der Kunstgeschichte : "Joan Boglion" erwähnt. 
Der Sienese ist wohl Francesco Vanni; fol, tr7: Giovanni und Cherubino del Borgo. Bedeutend auch 
die Aufzeichnungen auf fol, 118 uber Etienne Dup6rac. 
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Door de triomfbogen en langs de overblijfselen van het Septizonium, langs San 

Gregorio zooals wij die kerk nog kennen uit de afbeelding van eenen XVIden 

eeuwschen ANONYMUS, die zeker wel een Nederlander geweest is, naar de 

Navicella van Santa Maria in Domnica, zetten wij onzen Romeinschen zwerftocht 

voort, dien wij voor dezen dag besluiten met den Mozes van MICHELANGELO, 

hoogelijk geprezen door onzen Utrechtenaar, die met al zijne ook in Rome uitge- 

sproken voorliefde voor de middeleeuwen, een open oog voor de moderne kunst heeft. 

Op den eersten dag van December belooft hij ons, dat we werkelijk geen 
kou zullen lijden en neemt ons op eene nieuwe reize mee. 

Van het Kapitool eerst naar het Forum van Trajanus, waar blijkbaar de 

beroemde zuil nog niet bekroond was met het Apostel-standbeeld, om de lieve- 

lingsgedachte van SIXTUS V uit te voeren, die allerhande heidensche monumenten: 

de andere zuil, van Marcus Aurelius, en de verschillende obelisken, als: "voet- 
stukken" van Christelijke symboler. wilde gebruiken. 

Als BUCHELIUS hier op het rechte oogenblik - dat wil zeggen eenige 
maanden vroeger - aangekomen was, zou hij getuige hebben kunnen zijn van 

een schouwspel, dat het oog van een braven Nederlander van die dagen van 

verbazing kon doen opensperren. 
De vrienden en kennissen, later, thuis, zouden het niet eens willen geloo- 

ven, als hij hun vertelde, dat daar, op order van SIXTUS V, eerst een kleimodel 

van het standbeeld geplaatst was, om het effect te beoordeelen 1). 

1) Beschreven in J. A. F. 0 r b a a n, La Roma di Sisto V negli A4visi, in Roma, a cura della 
R. Società Romana di storia patria (Estr.); 1910, p. 12: 

I5$ j settembre 18. La su in cima della colonna Traiana hanno posto un colosso posticcio di 
san Paolo per vedere 1'eftetto, che quello di bronzo, che ha da esser collocato in quel sito, come 
san Pietro sopra 1'Antoniana. 

De andere bizonderheden over kunsttechniek uit het Barocco in Rome in J. A. F. 0 r b a a n, 
Der Abbruch Alt Sankt-Peters, 1605 - 1615 (Beiheft Jahrb. der K. Preuss. Kunstsammlungen, 1919), 
Ss. 21-24 : 

Der bedeutendste Auftrag der Fabbrica an die Kiinstler Roms fur den Neubau beginnt im Mai 
1612 von sich reden zu machen, als Kardinal C e s i, der "sopraintendente", die Bildhauer vor sich 
erscheinen lasst, denen die zwolf Apostelstatuen anvertraut werden sollen. Fur alle diese Bildhauer war 
in der Nachbarschaft St. Peters kein Platz mehr vorhanden ; die mehr handwerksmassigen, "scarpellini", 
hatten schon iiberall ihre Niederlassungen : auf dem Platze, im Campo Santo und im Tal hinter St. Peter. 
Dazwischen lagen, wohlverwahrt in Holzversch13gen, die bereits in Carrara roh gemeisselten Marmor- 
kapitelle und die Architrave aus Travertin. Der Hof der Schweizergarde war vom Holz der alten 
Basilika und dem verkleideten Giottomosaik erfullt. Gewiss wird die Zufuhr neuen Materials, das der 
kurzlich angestellte Pachter auch durch die Campagna von Tivoli her bezog, nur muhsam seinen Weg 
durch das Lager hammernder und meisselnder Arbeiter gefunden haben, besonders wenn die Rlesenblöeke 
der Strebepilaster fur die Fassade glucklich die Flussreise überwllnden hatten ohne mit dem Schifflein 
in den Wellen zu verschwinden, wie es einmal dicht vor den Mauern Roms geschah. 

Fiir die nachsten Jahre war kaum eine Verschiebung des Werkstattdorfes zu erwarten, und doch 
eilte es sehr mit den Statuen, welche den Fassadenschmuck vervollstandigen sollten. Um sich dieser 
Lage anzupassen, durfte die Fabbrica fiir die dazu notwendige Zeit eine Kolonie im alten Hof des 
Bramante, der schon von dem Bibliotheksgebäude S i x t u s' V. durchkreuzt war, errichten, eine exterri- 
toriale Bauhiitte unter der Arkaden, wo die in Tivoli bereits fassonierten Figuren in ihrer ersten rohen 
Form von den jubelnden "statuari" in Empfang genommen wurden. 
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Ik zou hier mijn landgenoot's beweren met bewijzen kunnen staven, uit 

brieven die de menschen toen daarover schreven en uit de rekeningen. 
Hetzelfde gebeurde trouwens, zooals reeds gezegd, met een van de stand- 

beelden op de porticus van de nieuwe Sint Pieterskerk. 

Daar kent men zijn Italie aan, dat aan het maken van kunst veel meer 

zorg besteedde, dan gewoonlijk aangenomen wordt, en daarnevens grooten nadruk 

legt op het: "cffect." 

Op onzen weg over het Corso, in het einde van de zestiende eeuw kunnen 

wij met hem weer twee triomfbogen opmerken, eer wij naar links ons afwenden 

om het Mausoleum van Augustus, toen als tuin ingericht, te bezoeken. 

BUCHELIUS neemt ons vervolgens op een tochtje buiten de muren, door 

de Porta del Popolo, over den Ponte Molle, de brug over den Tiber. De Via 

Nebenher erlauben hier die Akten Einblick in die Technik der Bildhauerkunst. Zugleich geben 
sie hier und da Aufschlusse iiber die Methoden der andern Kiinste, die es verdienen, hier kurz zusammen- 
gefasst zu werden. 

0ber die Architektur erfahrt man viele Einzelheiten, so iiber das erste und die weiteren Holz- 
modelle des Langhauses, wie des Portikus, die aus gutem Material von einem Dutzend Arbeiter angefertigt 
waren, auch iiber die Modelle von Details, wie Strebebogen oder eines Kapitells. Interessant sind die 
Proben fiir die Inschrift an der Fassade. Viel technisches und handwerkliches wird ferner gemeldet, so 
das Anrichten des Kalks. Eine fortw3hrende Sorge der Bauhutte war dabei die Wasserversorgung mittels 
irdener oder bleierner Leitungen vom Belvedere aus und die Verteilung des Wasservorrats in Tonnen auf 
das ganze weit verbreitete Heer von Maurern in den Fundamenten und hoch auf den Gerusten. Dazu 
kam das Feuchthalten des frischen Mauerwerks an Sonn. und Festtagen. 

Ganze Welder von Holz wurden beim Bau benutzt als Geriiste und als ,.puntellature". Eine 
besondere technische Behandlung erforderte der Travertin, der von weit her kommen musste, und dessen 
schwerste Stiicke, 'wie die grossen Architrave und Kapitelle schon in den Steinbriichen bearbeitet wurden, 
wie, 1612, 23- XI., von einer Statue gesagt wird: "per slegerire il sasso". Einiges erfahrt man aucb 
uber die ausseren Umstande der Musivarbeiten, wie z.B. das nachtragliche Ausfiillen der Locher, die von 
den Balken der Geriiste gelassen waren. Fir die Malerei finden wir hier noch das schon in mittelalter- 
lichen Kiinstlerbriefen bekannte Abwiegen des Ultramarin. 

Schon zu Anfang, 1606, 20. III., ist ein Matrazenmacher beschaftigt die "Kleider" fiir vier F'iguren 
des Ziboriums zu machen, was wohl bedeutet: fiir Modelle des Statuenschmucks des seither verschwun- 
denen und nur aus Abbildungen u.a. in Bonanni, bekannteu Aufbaus. Kein Zweifel besteht iiber das 
Vorgehen beim Modellieren der Statuen fiir die Fassade: da werden, wie im Atelier des Quattrocento, 
Tiicher um die Ton- oder Gipsmodelle drapiert und mit Kalkwasser bespritzt - 1612, 18. VIII. -, 
eine bequeme Art, um sich Vorbilder fiir die in flatternde Mantel gekleideten Statuen zu verschaffen. 

Die Congregazione, die sich sogar das Modell des Wappens fur die Fassade vorfiihren lasst, muss 
bei dem Statuenschmuck der Fassade noch grossere Umsicht gezeigt haben. Man erinnerte sich in Rom 
noch deutlich des traurigen Vorkommnisses bei der Errichtung des Moses an der Acqua Felice bei Santa 
Susanna; obwohl zur Zeit S i x t u s' V. schon umstandlichere, aber sichere Verfahren als sonst benutzt 
wurden. Das Modell der Apostelstatue z.B., die nach Sixtinischem Stil die Trajansaule zum schlanken 
Piedestal machte, wurde an Ort und Stelle aus Ton gefertigt, damit das Publikum von Rom Gelegenheit 
hitte, die Wirkung der Figur, ehe sie in Bronze verewigt wurde, zu beurteilen. Die sich darauf bezie- 
henden Archivalien sind sehr detailliert. Unsre Akten sind nicht so leicht zu interpretieren, wenn wir die 
Stellen zusammensetzen, die sich auf einen ahnlichen Vorgang bei dem Modell auf der Fassade beziehen; 
doch geht daraus hervor, dass das Diodell einer der Statuen von G i o v a n A n t o n i o Val sol do, und 
zwar aus Gips, zur Probe auf der Fassade errichtet wurde. Diese iiberlebensgrosse Figur wurde mit einer 
Ladung Heu- und Reisbunde!n ausgestopft und auf ein h6lzernes Piedestal gesetzt, nachdem sie erst von 
einem eignen Dach geschiitzt war. Gewiss war sie zunachst, als die Stucke zusammengefiigt wurden, von 
Holxgestellen umgeben, die 1612, 31. VIII., weggenommen werden; daher nehme ich an, dass damals 
ungefahr die eigentliche Probe stattfand. 
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Cassia volgend, ontmoeten wij met hem bij het zoogenaamde Graf van Nero den 

grooten kardinaal ALEXANDER FARNESE, die waarschijnlijk van zijn buitengoed 

Caprarola naar Rome terugkeert. Wij gaan nog een heel eind langs den meest 

majestueuzen der heerwegen buiten Rome en slaan dan de Via Triumphalis in, 
die ons over den Monte Mario door de poort naast het Vatikaan in de Eeuwige 
Stad terugbrengt. 

De dag is voor ons rijk aan bevindingen geweest, want's morgens hebben 

wij den paus gezien, met zijn gevolg op weg naar een der Zeven Kerken van 

Rome. De stoet opende met een aantal kardinalen, gevolgd door bisschoppen, in 

draagstoelen en rijtuigen, of op muilezels gezeten en van hunne bedienden ver- 

gezeld ; dan de eigenlijke hofstoet van den paus, te paard, opvallend door hunne 

purperen gewaden. Dan de paus zelf in een met zijde bekleeden, door twee muil- 

ezels getorsten draagstoel, van waaruit hij aan de knielende menigte den zegen 

geeft. De draagstoel was omringd door de Zwitsersche lijfwacht en de stoet werd 

gesloten door de pauselijke lanciers te paard. Een schouwspel, dat latere ge- 
slachten zich met behulp van afbeeldingen in fresco, der Vatikaansche Bibliotheek 

en uit een prent van GIACOIno FRANCO, beide uit de laatste twintig jaar van de 

zestiende eeuw, kunnen voorstellen, en dat in de werkelijkheid een onvergete- 

lijken indruk op den vreemdeling in Rome gemaakt moet hebben. 

Wij vinden het trouwens ook in de anders zoo stugge: "Reisheuchenis" 

van HOOFT aangeduid voor een gelegenheid van buitengewone beteekenis: "W y 
hebben gesien d'ordre gehouden van den Paus in 't aen- 

vangen van 't Jubilee, voor den welcken in sijnen gulden 

stoel, met t een costelycken myter op 't hooft, gedragen, 
menichte van cardinalen ende ander diergelijcken person- 

nagen in processie gingen; de cardinalen hebbende altsamen 

witte muylen, ende costelijcke rocken van broduirwerck 

als anders. Hebben noch gesien de benediction van den- 

selven Pau s over r 't volck gegeven, sij n besoecken van de 

kerken, etc. 

Een minder aantrekkelijk kijkje op het leven in de stad krijgen wij bij 

onze thuiskomst van de wandeling. Er wordt juist op onzen weg naar den 

Engelsburg weer op een ongelukkige de straf van de: corda" toegepast. 

Zijne handen zijn op den rug samengebonden aan het einde van een touw, 

dat eenige meters boven den grond over een katrol loopt. 
Een ongure beulsknecht trekt met een fellen ruk aan het touw en laat den 

patient eenigen tijd schreeuwend en spartelend met het volle gewicht van het 

lichaam op de half ontwrichte schouders hangen. 
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Naar gelang van de voorgeschreven strat geschiedt deze marteling een 

of meer maal. 

Het werd in die hardhandige dagen als een zachte straf beschouwd. 

De naam is, naar de uitnemende geleerde, die de Reisheuchenis van BUCHEL- 

LIUS, uitgaf: senator RODOLFO LANCIANI opmerkt, in eenige straatnamen van 

Rome bewaard. 

Aan anderen van onze landgenooten is het droevig tooneel, tamelijk gewoon 
in de straten van Rome, opgevallen, zoodat zij het in hunne teekeningen van 

de stadsgezichten afbeeldden. 

Het toestel voor de toepassing van deze straf, werd, naar mij uit oude 

rekeningen bleek, ook wel als eene waarschuwing opgericht, zelfs bij feestelijke 

gelegenheden, als wedrennen op het Corso, om met zijn dreigend uiterlijk al te 

uitgelaten Quirieten in toom te houden ! t 

V66r wij den belangwekkenden dag besluiten, zien wij in den avond den 

met toortsen bijgelichten begrafenis-stoet van een kardinaal. Waarschijnlijk werd 

het stoffelijk overschot overgebracht naar een kerk, waar den volgenden dag de 

plechtige uitvaartmis zou opgediend worden. 

Eenen anderen dag besteden wij aan den Pincio, waar vooral de Villa 

Medici veel van onzen tijd in beslag neemt, zoodat wij op den volgenden dag 
het bezoek aan het Quirinaal moeten uitstellen, waar SIXTUS V de : "Paarden- 
temmers" met behulp van Belgische beeldhouwers heeft laten restaureeren en aan 

het einde van een breede straat, u·elke hij zich voor het hoofdverkeer van Rome 

bestemd dacht, opstelde. 

BUCHELIUS, altijd goed op de hoogte, weet ons te vertellen, dat de 

pausen in het Quirinaal hun zomerverblijf gingen houden omdat zij daar de 

verkwikking van koelere luchtstroomen konden vinden, en pracht van geboomte 
en tuinen. 

Het nieuwe paleis, uit een gewone kardinaals-villa tot pauselijke verblijf- 

plaats geworden, zou zich eerst na SIXTUS V met nieuwen aanleg van waterwerken, 

tuinen en fonteinen tot een werkelijk pontificale residentie ontwikkelen. HOOFT 

zag het al heel wat mooier dan BUCHELIUS, en mag er zich eenige gedachten, 

gevormd hebben over de vorstelijke woningen van de potentaten, die hij later 

in zijne Nederlandsche historien te noemen had. 

Voor de vorming van den geest van een toekomstig geschiedschrijver 
moet het dienstig geweest zijn, dat hij de plaatsen in oogenschouw nam, waar 

wereldheerschers de besluiten teekenden, gericht ook aan zijn eigen klein land aan 

den buitenkant van de wereld, die zich om Rome cirkelde! 

Hij zal iets van de meewarigheid, die in deze hunne beschikkingen door- 
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straalde, wel niet gebillijkt, maar toch uit de tegenstelling van schitterende 

wereldheerschappij en hardnekkigen tegenstand begrepen hebben. 

HooF'r's historische zin zou ook geprikkeld zijn als hij met BUCHELIUS, 

toen die zijn bezoek aan het Quirinaal afgedaan had, een schouwspel had kunnen 

gadeslaan, dat zich voor zijnen landgenoot uit Utrecht opdeed : een Grootmeester 

van Rhodes, vergezeld door een menigte ridders van Malta te paard en de 

hofhouding van verscheidene kardinalen, op weg naar het Kapitool, waar eene 

muziek-uitvoering plaats vond. Voor Rome. waren optochten van allerlei aard 

schering en omslag, maar op onze brave Hollanders moeten zij telkens indruk 

gemaakt hebben, vooral als zij daarbij aan de symbolische beteekenis van den 

eeuwigen strijd met het "Barbaarsche" Oosten moesten denken. 

Dat BUCfiELIUS ook op andere wijzen trachtte met zijn verblijf in Rome 

zijn voordeel te doen, zien wij uit de aanteekening die hij inlascht aangaande 

praktische lessen in het notaris-vak, die hij bij een landgenoot uit den Bosch, aan- 

gesteld bij een Romeinsch notaris, ging nemen. In Rome had men het toen al 

ver gebracht in het vak, met zeer uitvoerige beschrijvingen van roerend en 

onroerend goed, hetgeen thans aan de geschiedkundige wetenschap ten goede 
komt. Wij kunnen namelijk uit notarieele bescheiden van dien tijd allerhande 

nieuws halen omtrent opgravingen, verzamelingen van beelden en schilderijen en, 

aan de hand van inventarissen wandelingen maken door Romeinsche paleizen in 

die dagen. 
Onze BUCHELIUS is ondertusschen ongeduldig geworden en wil de reis 

voortzetten, die ons door de Porta Pia het eerste stuk van de Via Nomentana 

opbrengt. 

Wij houden ons eenigen tijd op in de kerk Sant' Agnese fuori en hooren met 

belangstelling zijne opmerking aan, dat zij hoognoodig gerestaureerd moet worden. 

Inderdaad zou, na BUCHELIUS' bezoek aan Rome, zulks door de aan- 

gewezen overheden ingezien worden, die daarop desbetreffende maatregelen troffen. 

Tegen het einde van de zestiende eeuw hadden de meeste basilieken van 

Rome een leeftijdsgrens bereikt, die zij niet ongestraft zonder "versterkende 
middelen" zouden overschreden hebben. 

Gelukkig dat deze eerbiedwaardige relieken pleitbezorgers en voogden 
vonden in de beoefenaars van de nieuwe wetenschap der Christelijke Archaeologie. 

In het begin van de zeventiende eeuw, toen het nog met moeite in stand 

gehouden gedeelte van de oude basiliek van Sint Pieter gevaar liep in te storten, 
waakten diezelfde oudheid-kenners er voor, dat voorname herinneringen, ook in 

een geregeld notaris-protocol, bewaard bleven, toen men het gebouw zelf, ook ter 

wille van de voltooiing der nieuwe kerk, voor den grond moest halen. 



40 

Paus PAULUS V gaf van zijne persoonlijke belangstelling in dezen vorm 

van behoud der oudheden meer dan eens blijk, zooals hij trouwens al als kardinaal 

voorschriften omtrent de catacomben gegeven had. 

Wij zien dan met B. het mausoleum van Santa Costanza, en het zoo- 

genaamde : Graf van Bacchus, dat ontelbare teekenaars van de Renaissance 

geinteresseerd heeft. De inzegening der lammeren, in Sant' Agnese, nog altijd 
eene plechtigheid die toeristen gaan bijwonen, wordt door BUCHELrUS, niet 

zonder eenige scherpe opmerkingen tegen dezen uiterlijken vorm van den gods- 
dienst zijner voorvaderen, beschreven. 

Op een anderen dag zijn wij met hem in de Thermen van Titus, het 

zoogenaamde Gouden Huis van Nero, op de voetsporen van zoovele andere 

Nederlanders, die daar, lang voor BL1CHELIUS, hunne namen op de haast nog 
niet uitgegraven gewelven geschreven hadden. En wij blijven op den Esquilinus 
met hem ronddwalen, van de eene oude kerk naar de andere, tot wij een langer 
bezoek brengen aan de basiliek Santa Maria Maggiore, met de splinternieuwe 

kapel, door SIXTUS V aangebouwd, als een mausoleum voor den door hem groo- 

telijks vereerden PIUS V, en zich zelf, met praalgraven, ook voor zich zelf, die 

hij in werkelijk pontificalen, en als zoodanig reeds toen niet ongewonen, stijl 
zelf kwam inwijden. 

Een van de twee in de folklore van Rome meest bekende, zich aan den 

open weg bevindende, standbeelden : de zoogenaamde: ,Marforio" trekt B.'s 

aandacht, en hij weet te vertellen dat ook aan zijne flanken - evenals aan den 

Pasquino, die, als gezegd, voor ons woord: paskwil mede verantwoordelijk is - 

schotschriften gehecht werden. Pasquino, reeds toen ongeveer op dezelfde plaats 
als thans nog - alleen dat de plaats van het tegenwoordige palazzo Braschi, 

bij de piazza Navona toen nog door een paleis der Orsini's werd ingenomen - 
wisselde met Marforio in zulke schotschriften van, lang niet vriendschappelijke, 

gedachten. 
Laat ons met hem, den goeden BUCHELIUS, vooral instemmen, als hij zijn 

hart lucht over den bouwvalligen toestand van de Thermen van Diocletianus; 
naar zijn eigen zeggen, kon hij niet dan met moeite zijne tranen inhouden. 

Als dat niet min of meer eene stijlbloemetje is van zijn Latijn, mogen 

wij minstens voor die uiting van liefde voor de Romeinsche antiquiteiten onzen 

hoed afnemen. 

Aan zijne befloersde oogen ontgaat het niet, dat in de reusachtige baden 

een nieuwe kerk en een klooster en graan-magazijnen een plaats gevonden had- 

den. Jaren later zou SWANEVELT, in een keurige ets, eene sc?ne aan de poort 
van het klooster afbeelden; en wij bezitten eene menigte andere teekeningen, 
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ook uit den tijd van B.'s verblijt in Rome, die het geheele complex van oud- 

heden, zooals het er toen nog stond, voor oogen voeren. 

Steeds op de hoogte van de nieuwste gebeurtenissen op stede-bouwkundig 

gebied in Rome, brengt BUCHELIUS OI1S? uit de Thermen, naar de zoogenaamde 
Fontein van Mozes, de monumentale plaats van aankomst in Rome van eene 

nieuwe waterleiding door SIXTUS V op de resten van een Romeinsch aqueduct 

aangelegd, en ten tijde van BUCHELIUS nog niet geheel af. 

SIXTUS V noemde het, naar zijn eigen naam v66r het pontificaat: de 

Acqua Felice, en had er, als o. a. uit een opschrift van de zoogenaamde Porta 

Furba, op den weg naar Frascati blijkt, de hoogste verwachtingen van. 

HooF?r had daar nog heel wat anders in kunnen zien, dan in Augsburg, 
waar hij, later, op zijn terugreis, de waterverzorging der stad, die ook andere 

reizigers bezighield, zorgvuldig beschrijft. 
Hier was het als de levensader bedoeld van een geheel nieuw organisme, 

als de bevloeiing van een op de eenzaamheid en de moerasl;oortsen van een 

haast onbewoond heuvelland binnen de muren van Rome te veroveren gebied. 

Bij SIXTUS V werken alle plannen organisch van een kern van gedachten 

uit, die zich eerst, ook wei door toeval, in zijn geniaal hoofd vastgezet hadden. 

Als kardinaal had hij de Liberiaansche basiliek, m. a. w. Santa Maria 

Maggiore, als titulus en vestigde zich in de nabijheid in een eigengebouwde villa. 

Eenmaal paus geworden, kon hij van die villa Montalto op den bouw van 

de reeds genoemde mausoleum-kapel bij die kerk toezicht geoefend hebben. 

Bovendien bedacht hij het aanliggende plein met een obelisk, hetgeen anders als 

eene onderscheiding voor in het dichter bewoonde gedeelte van Rome gelegen 

pleinen toegepast werd. 

De verkiezing tot opperhoofd van de Kerk gaf den vroegeren Franciscaner- 

monnik al de middelen in de hand, om de grootste plannen, die hij zich vroeger 
slechts droomen kon, tot verwezenlijking te brengen, vooral omdat hij zich in 

andere opzichten op een zuinig financieel beheer toelegde en nieuwe instellingen 

schiep om het budget te versterken. 

Van het eerste oogenblik aan heeft de ombouw van Rome dan ook, naast 

allerhande administratieve en politieke beslommeringen, zijne volle aandacht in 

de oogenblikken die hij aan deze bizondere taak geven kon. DOMENICO FONTANA 

treedt ineens uit het duister van zijn meer handwerk-matig beroep, in het volle 

licht van een Romeinsche, ja Europeesche befaamdheid, als hij het technisch 

kunstwerk volbracht heeft den ouden obelisk van Nero van zijn plaats naast de 

Sint Pieterskerk op het plein voor dezelfde basiliek op te stellen. 

FONTANA heeft ook zijn aandeel in het bouwen van den koepel der Sint 
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Pieterskerk, een reuzenwerk onder de leiding van GIACObIO DELLA PORTA in niet 

veel meer dan een jaar volbracht. 

Een nieuw paleis wordt bij Sint Jan in Lateranen aangebouwd en een 

ander, de tegenwoordige residentie der Pausen, bijna gereed gebracht eer de vijf 

jaren van SIXTUS V vervloden. 

Op verschillende pleinen verrijzen andere obelisken, een stratennet wordt 

aangelegd om de voornaamste kerken van Rome te verbinden. De waterleiding, 
door SIXTUS V naar Rome gebracht, laat hare fonteinen ruischen langs haren 

onderaardschen weg door een gedeelte van de Eeuwige Stad. Nieuwe gestichten 
voor weldadige doeleinden verrijzen. De stad begint naar een grootsch programma 
het aanschijn te krijgen, dat wij nu kennen. 

BUCHELIUS zag dat alles in wording, HOOFT het uitgewerkt plan in nieuwe 

tracees, met nieuwe pleinen en eigen tooi, met de in breeden, zij het dan ook 

vlakken stijl opgetrokken bouwwerken, die nog een rustpunt zijn voor de grootere 

bewegelijkheid van het volgende tijdperk van het Barocco. 

HOOFT, om wien het ons hier te doen is, laat zich slechts toevallig 

uit, met een enkelen kreet van bewondering, en wij zouden meer van hem ver- 

wacht en gewild hebben. Misschien waren zijne schrijvers-talenten nog te jong 
om uitdrukking te geven aan een verbazing, welke hij zeker telkens heeft voelen 

opkomen, wanneer zijne wandelingen hem opnieuw voor wonderen van stede- 

bouwkunst brachten. 

Als wij even bedenken hoe Rome ons heden ten dage nog overweldigt, 
zullen wij ons beter kunnen verplaatsen in den gedachtengang van onzen jongen 

Amsterdammer, wanneer hij het duidelijk beeld van de geboortestad, zooeven 

v66r zijn Italiaansche reis verlaten, toetste aan hetgeen hij aan verpletterende 
overmacht van werkelijkheid voor zich zag. 

yVellicht herinnerde hij zich, niet zonder een glimlach, gesprekken in het 

ouderlijk huis, met verslagen van resoluties der vroede vaderen van de Amstel- 

stad over het aanleggen van versterkingen, het sloopen van hier en daar een 

perceel, het maken van een dam of een duiker, ten overstaan van het Vatikaan, 

waar een wereldheerscher beval monumenten van Augustus met den grond gelijk 
te maken, een reuzenkoepel op het grootste bouwwerk der toenmalige moderne 

wereld te spannen, en als een ster in zijn wapenschild straten te spreiden naar 

de duizendjarige basilieken van Rome. 

Wij mogen ook aannemen, dat HOOFT naar de voor hem geheel ongewone 

proporties van hetgeen hij rondom voor zijne oogen zag rijzen of zich naar verre 

verschieten uitstrekken, zijn vlug verstand zal hebben in werking gesteld om ook 
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te beramen de gesteldheid en de draagkracht van den geest en de denk- 

beelden, die deze stofielijke ontwikkeling voortgebracht hadden en droegen. 
De jonge HOOFT was er toch zeker al de man naar, om, niet tevreden 

met enkele sprakelooze verbazing als premie van de reiskosten, getracht te 

hebben dieper in het wezen der dingen van Rome, zooals hij het zag, door te 

dringen en zich duidelijk te maken in welke wijdsche en verdragende vormen zich 

daar eeredienst, propaganda en staatkunde ontwikkeld moesten hebben, om gelijken 
tred te houden met al die feiten in bouwkunst. 

Hij kan zich niet onttrokken hebben aan den zeer sterk-Romeinschen 

indruk, die ons nu nog bevangt, als wij er eerbiedig bewonderend rondgaan en die 

den ingezetenen zoo te zeggen ingeboren is: dat over dat groot monument van 

een stad, over onze hoofden en de trotsche nokken der gebouwen een wil en een 

macht uitgaan over de wereld,... met voor menschen als Hoo?T een eenigzins wrang 

bijgevoel... , tenzij hij al matiging van MONTAIGNE geleerd had. 

Ik heb bij dit punt willen stilstaan en met eenige werkelijke, lang niet 

zonder moeite verworven kennis, hier alleen voor hoofdtrekken gebruikt, wat willen 

toelichten, omdat de geschiedenis van Rome om 1600 nog zoo weinig bekend 

was 1) en men zeker van den Nederlandschen lezer van de: "Reisheuchenis" mag ver- 

wachten, dat hij niet zoo veel tusschen de regels van HooF'r's opteekeningen leest, 
als ik er meen te mogen onderkeniien. 

1) In het Voorwoord van mijn in het einde van het vorige jaar verschenen boek: Rome onder 
Clemws YIII (Aldobrandini) 1592-16°5 $ door Dr. J. A. F. Orbaan, met i kaart en 25 platen, 
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920, kom ik daar nader op terug : De geschiedenis van de stad Rome 
in de nieuwere tijden vertoont eene merkwaardige gaping, die, in haar geheel genomen, bijna een eeuw 
beslaat. Het jaartal 1600 ligt ongeveer in het midden van die weinig gekende honderd jaren Romeinsche 
geschiedenis, die toch het stadsbeeld zich tot zijne meest eigenaardige vormen zagen ontwikkelen en 
tegelijk : hoe de groote belangstelling van het werelddeel Europa zich op de Eeuwige Stad ging richten. 

Daar ditzelfde jaartal eveneens ongeveer het midden van het pontificaat van Clemens VIII 
Aldobrandini beteekent, kunnen wij er bij voorbaat staat op maken, dat eene studie, rakende de 
regeering van dezen paus eenig antwoord zal kunnen geven op de vragen, waarom en hoe onze eigen 
tijd tot eene duurzame bewondering kwam voor hetgeen Rome nog steeds bereid is ons te bieden. 

Te meer zal dit het geval moeten zijn, waar een boek als het onderhavige berust op geheel 
oorspronkelijke navorschingen, die ik in de archieven en bibliotheken, in de eerste plaats van Rome 
zelf, voor het doel nieuw licht over dat tijdperk te verspreiden, heb ingesteld en die een uitgebreid 
wetenschappelijk materiaal hebben voortgebracht, dat de R. S o c i e t a R o m a n a d i S t o r i a P a t r i a 
waardig keurde in de reeks harer werken te doen'uitkomen onder den titel: "Documentisul Bat'occo in Roma." " 

Dit: "Rome onder Clemens VIII" nu is in meer dan een opzicht een vervolg op mijn indertijd 
in het Engelsch geschreven boek: "Sixtine Rome", dat de regeering van paus Sixtus V behandelt, die 
van t 585 tot 1590 de tiara droeg. Het komt ook tijdrekenkundig v66r een werk over het Rome van 
Paulus V, waar van ik tenminste 66n uitgezocht hoofdstuk ; "Der Abbruch Alt Sankt Peters (I6oS-I6I6)" 
naar geheel nieuwe gegevens, voornamelijk uit het archief van de Fabriek der Sint-Pieterskerk in Rome, 
als: ,Beiheft" van het "Jahrbuch d. K. Preuss. Aienstsammlungen zgr J", heb kunnen laten uitkomen. 

Het is zeker dienstig dit boek over het Rome van den Aldobrandini-paus, dat Hooft en Rubens 
zagen, in het Nederlandsch te doen verschijnen, ook wijl ik reeds in de gelegenheid geweest ben over 
ditzelfde onderwerp eene reeks voordrachten aan de Leidsche Universiteit te houden, en daar, en elders 
in ons land, eene verblijdende belangstelling voor de geschiedenis van Rome, ook voor de eeuwen die 
dichter bij onzen tijd liggen, heb mogen opmerken. 
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AREND VAN BUCHELL heeft ons reeds eene kleine aanvulling aan de hand 

gedaan en is wel zoo goed geweest mee te luisteren naar deze niet overbodige 

uitweiding. Laten we echter zijn geduld niet verder op de proef stellen en met 

een Italiaansch: "basta" de wandeling met hem vervolgen, die ons in de eerste 

maand van het jaar 1588 weer samenbrengt, in hetzelfde gedeelte van Rome, 
thans wijk, der Monti, dat SIXTUS V bewoonbaar wilde maken. Wij zien daar 

o. a. de groote veranderingen door dcnzelfden paus bij Sint Jan in Lateranen 

aangebracht; de oudheidkundige BUCHELIUS wijst ons op het leege voetstuk van 

het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius - man en paard stonden al op het 

plein van het Kapitool; met het oude voetstuk had onze HEEMSKERK ze nog 

afgebeeld - en op de bouwvallen van het kortelings neergehaalde middeleeuwsche 

patriarchen-paleis bij dezelfde basiliek. 

Eventjes heeft hij het over het Carneval, naar aanleiding van eenen 

plakbrief, juist door den wijzen en strengen paus uitgevaardigd tegen al de 

misbruiken, die de Romeinen van de vrijheid voor den vastentijd waren gaan 

maken, zoodat in die dagen, naar BUCHELIUS getuigt, het Corso ongeveer 

onbegaanbaar was. 

Wij kunnen ons denken dat, ook bij de ingekrompen vermakelijkheden, 
onze brave Utrechtenaar groote oogen opgezet en menigmaal zijn verstandig 
hoofd geschud zal hebben over al de fantastische dwaasheden der Romeinsche 

bevolking in uren van feestroes. 

Als een koud stortbad kunnen daarna de gruwelijke voorstellingen van 

het lijden der martelaren, rondom aan de wanden van Santo Stefano Rotondo 

niet lang geleden klaargeschilderd, op hem ingewerkt hebben. Er is geen bewijs 
in zijne reisbeschrijving, dat hij ze als SIXTUS V zelf, bewonderd of, als anderen, 
in den vorm van propaganda-door-de-voorstelling geprezen zou hebben ... 

HOOF'r's verblijf in Rome valt niet met de dagen van het Carneval samen. 

Uit de handschriften van den tijd kunnen wij echter ook daaromtrent het een 

en ander vernemen, dat hij ter plaatse van hooren zeggen mocht te weten 

komen: van nieuwe bepalingen, die eenigszins de uitgelatenheid der bevolking 
binnen paal en perk trachtten te houden, van de nog steeds in zwang zijnde 

wedloopen door ongeveer naakte Joden, die eens veel te lijden hadden, bij zoo'n 

in den tijd van CLEMENS VIII geboekstaafde gelegenheid, van den scherpen 

Noordenwind, een gast nu en dan in de Romeinsche winterdagen. 
De behandeling der Joden is, als reeds aangeduid, nu juist geen ver- 

kwikkelijk hoofdstuk in de geschiedenis van het Rome der pausen. Een diepere blik 

in het dagelijksch leven van de stad moet ons tot de overtuiging brengen, dat, 
als gewoonlijk, de schuld aan beide kanten lag: een met al te veel toeschietelijk- 
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heid door de overheid toegelatene moedwilligheid der verreweg de meerderheid 

vormende andersdenkende bevolking en zekere eigenschappen, erfelijk en universeel 

in het Semitiesche ras, die de Joden licht in botsing brachten met de breed aan- 

gelegde natuur der Romeinen. 

Slaan wij er het ook voor de inwendige geschiedenis van Rome vaak 

zoo verrassende : "Bullarium Romanum" op na, dan vinden wij bijv. een bul van 

t 593? dus van den paus dien HOOFT gezien heeft, tegen den Talmud en dgl. bij 
het Vatikaan in een minder gunstigen roep staande werken, maar daartegenover 
een andere bul van 1596, die ons aantoont, dat het hoog noodig was aan de 

onbeschaamde woekeraars van het Ghetto scherpe wetten voor te schrijven 
en de door hen al te dikwijls uitgezogen Christen-bevolking eenen zachten wenk 

in de richting van de door SIXTUS V modern ingerichte Bank van Leening, als 

een veiliger instituut van voorschotten te geven. 
De slechtste dagen voor de Joodsche bevolking waren altijd die der "Sede 

vacante", de dagen, weken, maanden, die konden verloopen na den dood van 

een paus tot aan het einde van het Conclave, dat zijn opvolger koos. 

Zelfs op het enkel gerucht, dat het zou kunnen gebcuren, dat de troon 

"ledig" zou worden, m. a. w. wanneer in Rome de berichten van een ernstige 

ongesteldheid van den paus rondgingen, kwam vrees en beroering in de binnen 

de muren van het Ghetto, den Jodenwijk, ingesloten IsraElietische kolonie. 

Men zou soms zelfs den indruk krijgen, dat het juist deze exotische be- 

volking van Rome was, die het naderend onheil het eerst gewaar werd. 

Misschien staat dit in verband met het reeds door GREGOROVIUS opgemerkte 

feit, dat voor zware ziektegevallen de bekwame Joodsche geneesheeren in het 

Vatikaan geroepen werden. , 
Niet zelden lezen wij in de dagelijksche berichten van Rome om en nabij 

het jaar 1600 van plagerijen der Joden door baldadige jongelui: den eenen keer 

gaan ze de rust der dooden op het Joodsche kerkhof buiten de Porta Portese 

(op LAI?'CIANI's Forma Urbis, de kaart van het oude Rome met zoo vele leerzame 

aanwijzigingen voor de latere geschiedenis der stad, aangegeven) verstoren door 

de grafsteenen om te gooien ; een andermaal maken zij rumoerige invallen in het 

Ghetto, dat wij op de kaart van Tempesta, op de hoogte van het Tibereiland, 
links van de rivier, duidelijk in een afzonderlijken muur met een enkel paar 

poorten ingesloten zien liggen. 
Ik meen een enkel m aal de beschuldiging van den zoogenaamden: 

eelen moord" gevonden te hebben, buiten verband echter met eenig tastbaar feit. 

In den tijd van CLEMENS VIII kwam in Carnevalstijd een bizonder ver- 

bod uit, dat men de Joden niet mocht gaan hinderen. Zij zelf stonden niet alleen 
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onder de bescherming, maar ook onder de plak ! I Ze droegen een bepaald 

teeken, kregen straf als ze zich in het gewaad van de andere burgers vertoonden 

en mochten van het geheele gebied van den Kerkelijken Staat, behalve Rome, 
alleen Avignon en Ancona als geregelde woonplaats hebben. Alles wel bezien 

waren ze er oneindig beter aan toe dan eigenlijke ketters, die wij, naar mij . 
meermalen is voorgekomen, meer anarchisten zouden noemen en personen, die 

zich in een kwade bui aan gewijde voorwerpen, devotioneele beelden of schil- 

derwerken, waaraan men mirakuleuse werkingen toeschreef, vergrepen. 
Wat deze laatste categorie betreft, moeten dat meestal krankzinnigen, 

toen helaas niet als zoodanig herkend, geweest zijn. 
Elk mensch bij zijn verstand zou door de vreeselijke straffen, die hij voor 

zich zag, van zijn opzet afgeschrikt zijn. Een enkel geval komt echter voor, dat 

men de bedreven heiligschennis, als het rooven der gewijde hostie, in verband 

zou kunnen brengen met proefnemingen in zwarte magie, hetgeen zeker niet 

diende om de gevolgen voor den op heeterdaad betrapte lichter te maken. 

Daarentegen liepen de sterrenwichelaars in dien tijd vrij rond en genoten 
hunne voorspellingen zelfs in de hoogere kringen een groot aanzien. 

Men verwonderde zich haast in Rome, dat CLEMENS VIII de astrologen 
en hun wijsheid belachelijk vond. 

Van meer gemoedelijk bijgeloof weet ook BUCtiELIUS, waar hij de Bocca 

della Verita" vermeldt, eenen ronden steen met een maangezicht er in gebeiteld, 

waarschijnlijk in den klassieken tijd deksel van een put ot afwaterings-bassin in 

een van boven .open gebouw. Nu nog dient het in Rome als bij ons het: "Glazen 

Bruggetje" voor leugenachtige kinderen ; de quo mira fabulantur, ut periurii 

vindice, zegt ook BUCHELIUS. Bij HOOFT alleen : "B o c c a d e 11 a Ve r i t a". 

Zoowel BUCHELIUS als HOOFT zullen zich in die omgeving, toen nog 

schilderachtiger dan thans, van Santa Maria in Cosmedin en van den tempel van 

Vesta opgehouden hebben. 

Bepaalde plekken in Rome hebben altijd de meer ontwikkelde toeristen 

aang etrokke n. 
De voorkeur heeft zich daar door de eeuwen als het ware vastgenesteld. 

Het bewijs ligt voor de hand, ten eerste in de reisbeschrijvingen, nog veel meer 

in het treffend geval aantal afbeeldingen, van zoo'n plaats indertijd door buiten- 

landsche kustenaars gemaakt. 
Om en nabij den tijd van HoofT's bezoek neemt juist die hoek van Rome 

een opvallend stuk van de toenmalige iconographie der stad in beslag. Men mag er, 

om zich nader te overtuigen, de werlcen van BARTOLI, HERMANIN en EGGER eens 

op nazien. Minder dan thans trok in de onmiddellijke nabijheid daar het 
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zoogenaamde: Huis van Cola di Rienzo de aandacht, dat toen nog: Huis van 

Pilatus heette, waarschijnlijk omdat daar de, half als mysterie-spel op te 

vatten, processie van den Lijdensweg om den voet van den Aventijn begon. 
Ten slotte geeft BUCHELIUS ons nog in eenige bladzijden een kort samen- 

gevat bericht over de leefwijze der Romeinen in zijn tijd. Hij spreekt van hun 

soberheid in spijzen, brengt de lijst der wijnen, die altijd de aandacht der be- 

zoekers uit het Noorden getrokken hebben, zoowel het uit de omgeving van 

Napels en van de groote eilanden uitgevoerde, als het in de naaste omgeving 
van Rome gewonnen druivennat. 

Er is mij nog, door de vriendelijke opmerkzaamheid van den heer 

A. Merens, te Amsterdam, tot kennis gebracht een tot nog toe in handschrift 

gebleven reisbeschrijving, welke onmiddellijk in den tijd van HoOFT's verblijf 
te Rome valt. 

De reis-aanteekeningen zijn van de hand van eenen JAN MAERTSZ MERENS, 
later burgemeester van Hoorn, i) die in 1600 van Calais vertrok voor het maken 

van een reis door Frankrijk en Italic en door Duitschland terug naar zijn geboorte- 

plaats. Hij komt te Rome op 19 Augustus 1600 aan, terwijl hij op 5 Mei uit 

Calais is vertrokken. 

Naar een afschrift van dit manuscript, dat de heer A. Merens mij bij 

gelegenheid van mijne voordrachten aan de Universiteit te Leiden ter beschikking 

stelde, mogen hier eenige bizonderheden uit deze werkelijh zeer belangwekkende 

reisbeschrijving, welke op Rome betrekking hebben, overgenomen en van eenige 

toelichting voorzien worden. 

Het eerste wat deze opmerkzame toerist te vermelden vindt, is de obelisk 

van het plein voor de Sint Pieterskerk, de: "A g u 1 i a o f t e p i r a m i d e 
v a n e e n s t e e n", dus : -. l'agaslza of la guglia (de naald), inderdaad een 

monolyth. Tevens geeft hij uitdrukking aan de verbazing, - toen reeds universeel 

in de beschaafde wereld, die van het technisch kunststuk van DOMENICO FONTANA 

gehoord had - hoe men het gevaarte had kunnen oprichten, zonder het te breken. 

Vervolgens gaat hij de Sint Pieterskerk binnen, toen nog het complex 
van de oude basiliek met het bouwwerk van BRAMANTE en SAN GALLO erachter, 

reeds gekroond door den koepel en voorzien van de beide kleinere koepels boven 

de kapellen van paus GREGORIUS XIII en paus CLEMENS VIII. 

1) Genealogie van het geslacht M e r e n s, door M. J. D. M e r e n s (overgedrakt uit het maand- 
blad van het Genealogisch Heraldiek Genootschap "de Nederlandsche Leeuw", 1912, blz. 31-33). 
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Zeer terecht, wat den hoofdinhoud zijner bewering aangaat, maakt iVIF? ENS 

eene vergelijking, en komt tot de conclusie : ,,D e o u d e k e r c k s c h y n t 

nu weynich te syn van gebou ten aensien van dit t over- 

dadich werck." 

In het woord : "o v e r d a d i c h" mag men misschien al iets van de 

knorrigheid zoeken, die niet-Katholieke reizigers tegenover het bouwwerlc ver- 

plicht zouden gaan vinden. Als zoodanig zou het een heel vroeg voorbeeld zijn 
uit een tijd, toen de kerk zich nog niet in hare volle ontwikkeling vertoonde. 

Ik zou haast denken, dat hij die het gemoed ontlastende blaam uitdeelt; 
want er volgt eene tirade over wat de heilige Petrus zelf er wel van zou zeggcn t 

Over den paus zelf, is hij anders nog al uel te spreken : "I ck h e b b e d en 

Paus Clemens den achtste, synde een Florentyn, verscheyden 

reysen gesien, te weten over strate dat hy werde gedragen 
in een overdeckte stoel I voor r oopen, daerin hy gestadich 
sit t ende seegent t de luyden die altemael I op haer r knien 

moeten leggen opten straet t daer hy verby passeert, h e b- 

bende een cornet Ruyterye voor r hem ende een deel I helle- 

bardiers s omtrent t en achter hem, 'twelck Switsers syn. Is 

een swaerachtich man vol I van aengesicht, Iaat het hooft 

een weynich hangen." 

Terwijl CLEMENS VIII een aantal pelgrims ontving, bezoekt Merens het 

Apostolisch Paleis en merkt in de derde rij Loggie om het Cortile di San Damaso 

de verschillende land- en stedekaarten op. Hij ziet ook de tuinen en de kern 

der tegenwoordige verzameling van klassieke beeldhouwkunst, het Belvedere. 

Weinig is hij gesticht over de uitvoerige schilderwerken, die de bloedige 

zijde van de tegen-Reformatie in beeld brengen: 

Parys" en hij wordt begrij pelijkerwijs boos als hij er aantreft: ,,I n s g e I j; c k x 

de onthalsinghe van den Graeff van H o o r e n, welcke triump- 
teeckenen meest ons Nederlanders... tegen het hart stuit.'T 

Tal van bladzijden geeft hij aan de beschrijving van de waterwerken in 

den tuin van het paleis van het Qurinaal, toen meestal het zomerverblijf van de 

pausen. Hij toont daarmede geheel een kind van zijn tijd te zijn, en volgt zonder 

het te weten het voorbeeld van andere reizigers uit die periode. 

Opmerkelijk en teekenend voor den goeden smaak van onzen MF-RENS is 

het feit, dat hij ook een bezoek aan de villa Medici brengt, die wij in hare 

toenmalige uiterlijkheid uit een afbeelding bij mijn eerste stuk over: "Rome9 
zooals Hooft het zag" kennen. 


